Lanèche INNOVATÍV
TECHNOLÓGIA SZEREPE
AZ IGAZÁN SZÉP,
EGÉSZSÉGES BôRKÉP
ELÉRÉSÉBEN
Mitôl lesz igazán szép a bôr? Szinte nincs olyan nô (és egyre gyakrabban férfi is) a világon, akit ne foglalkoztatná ez az örökös
kérdés. A tudósok évszázadok óta kutatják az olyan anyagokat, amelyek javítják a bôr állapotát. A Lanèche cég laboratóriumaiban
dolgozó kutatók megtalálták e titok kulcsát, hogy mitôl lesz igazán sugárzó a bôr.

Vissza a szakmai ismeretek órára: multi-lamelláris
liposzómákba zárt hatóanyagok hosszantartó hatása,

TRS hatás mechanizmus.
Mindannyian tanultunk a liposzómákról, a kettôs lipoid rétegbôl
álló hatóanyag gömböcskékrôl melyek képesek hatóanyagokat
juttatni a bôr mélyebb rétegeibe. A Lanèche termékekben lévô
hatóanyagokat speciális liposzómák hordozzák magukban, az
úgynevezett multi-lamelláris liposzómák. Egy ilyen lamelláris
liposzóma több rétegbôl áll és minden rétegben megfelelô hatóanyag található. A sejtek emésztô szervecskéi természetesen
elôször csak a liposzóma külsô rétegét bontják, és ekkor kiáramlik
az ott található, elsô hatóanyag mennyiség. Utána következik a
második réteg, majd a harmadik réteg és így tovább. Gondoljuk csak el, a lamellák száma elérheti akár a 100-at is! Ezzel a
technikával, melynek a neve Time Release System, folyamatos
táplálást biztosítunk a bôrnek, mivel a Lanèche krém egyszeri
használata után 8-10 órán keresztül egyenletesen áramlanak ki a
hatóanyagok a bôrkülönbözô rétegeibe.

MLV- Multilamellar liposome vesicles

ható termékekhez kell sorolni.
A Lanèche hatóanyagok kiala
kítása, a szerkezetük tekinte
tében a bôrstruktúrával meg
egyezô. Így megvan az a
képességük, hogy az azonos
folyamatokat befolyásolják és
optimálisan oldják meg a különbözô bôrproblémákat. Ebben az
esetben nem egy egyszerû, külsô bôrápolási folyamatról van
szó, hanem a természet szimulálásáról, a sejtek szintjén történô
azonos funkciók támogatásáról és aktivizálásáról. A Lanèche
kezelôanyagokkal nemcsak „feltöltjük” a bôrt különbözô hatóanyagokkal, hanem sejt szinten stimuláljuk a funkciókat (például fokozzuk az oxigén- és a tápanyagfelvételt) – ezt hívjuk
biomimetikus hatásnak. Megkezdôdik a bôr megújulása, a hatás
túlér a hámon, és kezel minden bôrréteget. Így a bôr láthatóan
fogékonyabbá válik az értékes hatóanyagot befogadására.

A bôr mélyebb rétegeiben zajló BIOMIMETIKUS hatás igazán szép, egészséges bôrképet alakít ki!

Enzimes peelingek, Oxigén-tartalmú készítmények,
SPA Algás lehúzható maszkok, Retinol proFormula,
Pepha-tight kezelés és még sok más…

A biomimézis kifejezés, élô rendszerekkel foglalkozó tudományt jelent. A biológiai molekuláktól a sejtekig magyarázza
azok mûködési mechanizmusát. Azokat a kozmetikai termékeket, melyek multi-lamelláris rétegrendszerûek, ezért a bôr természetes struktúrájához nagyon hasonlóak, a biomimetikusan

Ez csak pár példa a Lanèche biomimetikus készítményei közül, minden bôrtípusra választhat különbözô termékeket, a
bôrproblémától függôen. Lépjen kapcsolatba velünk, ismerje meg termékeinket tanfolyamainkon, a márkaképviseletünk
munkatársai szívesen válaszolnak minden kérdésére!

További információ: LC-NC Kft.
info@laneche.hu • www.laneche.hu
Tel.: 06/1-335-3637, 06/30-500-2932
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